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Ogen die mij aanzien 

 

 

viering in de Keizersgrachtkerk 

zondag 28 februari 2021 
 



In deze veertigdagentijd laten we ons inspireren 

door kunstwerken. Kunst kan een extra dimensie 

geven aan geloof. Naast woorden en muziek 

kunnen beelden ons raken. Kunst schept de 

mogelijkheid om iets zichtbaar te maken, terwijl het 

tegelijkertijd onzichtbaar blijft. 

Juist nu we kunstwerken even niet meer in musea 

kunnen zien, kan deze serie ons inspiratie geven. 

En een aanknopingspunt zijn voor verder gesprek 

of overdenking. Is er bijvoorbeeld een kunstwerk 

dat we kunnen zien als metafoor voor deze 

coronatijd. 

En maakt het kunstwerk van deze zondag voor jou 

iets zichtbaar? 

 

In deze dienst een eigentijdse madonna met kind.  
Moeder en kind kijken ons met indringende blik 
aan, en doen een beroep op ons.  
 
 

Deze dienst is voorbereid door: 

Catrien Traas,  

Petra Pouwels,  

Sietske van der Hoek  

Fred Tuinder 

 

 
De liturgische schikking: 

 

De liturgische kleur van de veertigdagentijd is 
paars. 
Het gaffelkruis is een kruisvorm die door de schuin 
omhoog geheven armen lijkt op de vorm van een 
levende boom. De twee naar boven gestrekte 
takken of armen drukken de verbinding met het 
menselijke en het goddelijke uit. 
In het lijden en de ervaren ongerechtigheid wordt 
de aarde met de hemel verbonden. 
 
Blauw is de Mariakleur, de kleurstof ultramarijn was 
in de middeleeuwen  de duurste kleurstof. Alleen 
het beste  was goed genoeg voor Maria. Blauw 
staat voor het blauw van de hemel, van mysterie en 
van overgave. 
 
Ellen Genet 
Agnes Vlaanderen-Jansen 
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Muziek 

 

 

Begroeting 

  

 

Wij zingen: Zo vriendelijk en veilig als het 
licht (VL 174) 
 

 

 
 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft 
- 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 

 

 

 

Beroep op God 
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Antifoon: Omdat Gij het zijt (uit VL 558) 

 
 

 

Waar het over gaat 

 

 

Verhaal 

 

Ik maak van jou een schilderij  

Je mond je neus je haar 

Je oren en je wangen  

Jouw ogen die mij zien 

Dan zie ik dat je lacht naar mij 

 

Dan maak ik ook voor jou  

een schilderij van mij 

dat stuur ik naar jou toe 

kijk dan maar in mijn ogen 

Dat maakt je vast een beetje blij 

 

Wij lezen: Mattheus 25: 31-40 

  
31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald 

door luister en in gezelschap van alle engelen, 

zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.  
32 Dan zullen alle volken voor hem worden 

samengebracht en zal hij de mensen van 

elkaar scheiden zoals een herder de schapen 

van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij 

rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 

Dan zal de koning tegen de groep rechts van 

zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader 

gezegend, kom en neem deel aan het 

koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de 

wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had 

honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst 

en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was 

naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en 

jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie 

kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de 

rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, 

wanneer hebben wij u hongerig gezien en te 
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eten gegeven, of dorstig en u te drinken 

gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als 

vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt 

gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij 

gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat 

en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de 

koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de 

onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, 

dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

 
Wij zingen: Lied van de stem (VL 216 (174-I) 
 

 
 

Stem die mij roept : wie ben je, 

mens waar is je broer? 

Stem die mijn vliezen breekt 

en mij bevrijdt, die 

vuur uit steen slaat, 

jij die mij ik maakt. 

 

Stem die geen naam heeft, nog niet, 

mensen zonder stem. 

Stem als een specht die klopt 

aan mijn gehoorbeen. 

Woord dat aanhoudt. 

God die mij vasthoudt. 

 

 

Uitleg 

 

 

Wij zingen: Lied van het lijf geschreven 
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melodie A: 

3. Zijn er ogen die mij zeggen 

dat jij van mij houdt, misschien, 

lichtjes die ik kan vertrouwen, 

mij soms zelfs naar God doen zien. 

 

melodie B: 

4. Zijn er schouders die mij steunen 

als de pijn van binnen vreet, 

als ik vecht om niet te breken, 

als ik mij geen raad meer weet. 

 

melodie A: 

5. Zijn er lippen die mij duiden, 

laten proeven van een taal, 

grote woorden die doen leven 

daden uit een oud verhaal 

 

melodie B: 

6. Zijn er handen die mij leren 

om met andermens te delen, 

om te geven in mijn leven, 

zo met hen voor God te spelen. 
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melodie A: 

7. Zijn er voeten die mij dragen, 

die mij schragen door de nacht, 

mij doen dansen in de morgen 

waar de nieuwe mens mij wacht. 

 

Intermezzo 

Mededelingen 

Collectes:  1. Stichting de Sluis  

 2. 40Dagentijdcollecte (Kerk in 

Actie) 

 3. Werk in eigen gemeente  

Muziek 

 

 

Voorbeden 

 

 

Die naar menselijke gewoonte (202-I) 

 

Die naar menselijke gewoonte 

met een eigen naam genoemd werd 

toen hij in een ver verleden 

werd geboren, ver van hier, 

 

Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus, 

zoon van Jozef, zoon van Anna 

zoon van David, zoon van Tamar, 

zoon van Lea, zoon van Abram, 

zoon van Eva, zoon van mensen 

 

die ook zoon van God genoemd wordt, 

heiland, visioen van vrede 

licht der wereld, weg ten leven. 

 

Levend brood en ware wijnstok 

die, geliefd en onbegrepen, 

werd bewaard in taal en teken 

als een eeuwenoud geheim 

als een wachtwoord doorgegeven 

als een vreemd vertrouwd verhaal 

die een naam in mijn geheugen 

die de stem van mijn geweten 

 

die mijn waarheid is geworden: 

hem gedenk ik hier en noem ik, 

als een dode die niet dood is 

als een levende geliefde 

die gekozen heeft om te leven 

voor de armsten van de armen, 
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helpman, reisgenoot en broeder 

van de allerminste mensen 

 

die, ten dage dat hij rondging 

door de dorpen van zijn landstreek, 

mensen aantrok en bezielde, 

hen verzoende met elkaar 

die niet steil en ongenaakbaar 

niet hooghartig, als een heerser, 

maar in knechtsgestalte leefde 

die zijn leven voor zijn vrienden 

 

prijs gaf, door een vriend verraden, 

die getergd tot op het kruis, 

voor zijn vijand heeft gebeden, 

die, van God en mens verlaten, 

is gestorven als een slaaf 

 

die gestrooid is in de akker 

als het kleinste van de zaden, 

die daar wacht een lange winter 

in de stilte van de dood, 

die als graan geoogst zal worden 

die als brood gedeeld wil worden 

om in mensen mens te worden 

die, verborgen in zijn God, 

 

onze vrede is geworden, 

onze ziel tot rust gekomen, 

die ons groet vanuit zijn verte 

 

die ons aankijkt van dichtbij 

als een kind, een vriend, een ander 

hem gedenk ik hier en noem ik 

en beveel hem bij je aan 

als je levende geliefde 

 

als de mens die naast je is. 

 

 

Brood en Beker 

 

 Inleiding 

 

 Viering 

 

 Dankgebed 
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Slotlied: Lied aan het licht (VL 925)(3-II) 

 

 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

 

Zegen 

 

 

Muziek 
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Aan deze dienst werkten mee: 

Liturgen:  Catrien Traas 

 Petra Pouwels 

  

Uitleg en viering: Sietske van der Hoek 

 

Piano:   Aja Leemans 

Orgel:  Aja Leemans 

 

Aanduiding van de liederen: 

Bundel I en II: 

Liturgische gezangen voor de viering van de 

eucharistie, Gooi en Sticht, Baarn 

VLB: Verzameld Liedboek, Liturgische 

gezangen op teksten van Huub Oosterhuis, 

Kok/Halewijn, Kampen. 

 

'Lied van het lijf geschreven': 

tekst: Pete Pronk 

muziek: Fred Tuinder 

 

Lezingen: 

NBV 

Verhaal: vrij naar “Jawlensky” haar ogen, 

   Bette Westera en Sylvia Weve 

 

Piéta: Albrecht Ripp, houtkunstenaar 

 

Schilderij 'Madonna del Mare Nostrum'  door 

Hans Versteeg. 

 

 

Koffiedrinken 

Na de dienst willen we graag  

samen (digitaal) ‘koffiedrinken’ en napraten. 

U kunt aan deze ZOOM-sessie deelnemen  

met computer of smartphone  

door onderstaande meeting ID in te tikken  

of op onderstaande link te klikken: 

850 3407 6157 

U wordt dan zo spoedig mogelijk door de 

gastvrouw- of heer ‘binnengelaten’. Van harte 

welkom. 

 

https://us02web.zoom.us/j/85034076157

